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Evanghelizare – Kinshasa 
10 iulie 2001 

 
Introducere 

 
Ioan 1:12-13: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce 

cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, 

născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci 

din Dumnezeu.” 

O să ne rugăm cu toţii împreună (…) 

(urmează o cântare) 

(vorbeşte fratele Barilier) 

Aleluia! Îi suntem recunoscători Dumnezeului nostru – să fim 

adunaţi aici în Numele lui Isus Hristos. – Îi suntem, de asemenea, 

recunoscători – pentru că dumneavoastră aţi venit. – Dacă aţi venit, 

înseamnă că Dumnezeu v-a călăuzit. - EL e Cel care v-a dat posibilitatea 

să veniţi în această după-masă, - pentru că Dumnezeu e la lucru. – Noi 

am ajuns la sfârşitul timpului – iar Dumnezeu Îşi pregăteşte o Mireasă, - 

Mireasa lui Isus Hristos – (…) – Noi ne-am adunat ca să ascultăm 

Cuvântul lui Dumnezeu, - nu doar să fim binecuvântaţi, - cum spunea 

fratele Branham, - ci să fim corectaţi, - ca să fim transformaţi prin 

credinţa vie, - pentru ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu – să ne poată 

lumina sufletul – şi să ne dea această credinţă – ca să fim ascultători, - ca 

să umblăm pe căile Dumnezeului nostru, - răspunzând chemării lui Isus 

Hristos. – Întrucât dumneavoastră cunoaşteţi bine Cuvântul, - Isus este 

Cel ce a zis: „Veniţi la Mine!”, - dar El nu a spus doar: „Veniţi la 

Mine!” – ci El a spus, de asemenea, : „Luaţi jugul meu! – şi învăţaţi de 

la Mine!” – Şi este un mesaj minunat, - pentru că în acest timp de sfârşit, 

- Dumnezeu L-a descoperit pe Isus Hristos. – Noi am avut manifestările 

– omului. – Noi am avut demonstraţia – că este însuşi Dumnezeu – şi că 

El împlineşte toate făgăduinţele pe care le-a făcut. – Iar dacă El a 

făgăduit o Mireasă slăvită, - fără pete şi zbârcituri, - înseamnă că El vrea 

să o pregătească. – Astfel, noi suntem adunaţi în Numele lui Isus Hristos 

– ca să ne lăsăm învăţaţi, - ca să ne lăsăm corectaţi, - şi atunci să fim 

binecuvântaţi, - pentru că acest lucru este necesar – ca noi să putem fi 

ascultători. – Asta face mai mult decât toate jertfele. – Ascultarea 



Evanghelizare Kinshasa – 10 iulie 2001 – fr. Ewald Frank (introducere fr. Barilier) 

 2 

înseamnă mai mult decât toate jertfele – iar noi suntem recunoscători. – 

Poate că dumneavoastră aţi făcut sacrificii ca să veniţi aici, - de aceea 

noi ne bizuim pe credincioşia Tatălui nostru – ca să vă deschidă inimile, 

- pentru ca Cuvântul Lui să poată pătrunde în voi – şi să-şi facă lucrarea, 

- să trăiască în interiorul dumneavoastră. – Cât despre mine, eu nu vreau 

să predic, - dar îi sunt recunoscător lui Dumnezeu – să fiu din nou cu 

dumneavoastră. – Cu această ocazie, - suntem într-o trecere rapidă prin 

Kinshasa, - dar eu cred că Dumnezeu binecuvântează mult. – (…) – 

Dacă aţi primit Cuvântul, - Cuvântul însuşi va creşte în voi, - Cuvântul 

se va descoperi, de asemenea, - ca şi Mariei. – Când ea a primit 

Cuvântul făgăduinţei, - Duhul Sfânt a venit – a venit (s-a aşezat) peste ea 

– şi Duhul Sfânt a făcut ca această sămânţă să crească. – Sămânţa care a 

fost pusă în ea, - prin vestea pe care a adus-o îngerul, - acest Cuvânt a 

devenit Fiul lui Dumnezeu. – Iar Dumnezeu acţionează întotdeauna la 

fel. – Dacă noi primim sămânţa – pe care Dumnezeu a trimis-o în acest 

timp, - Duhul acţionează. – Iar Duhul o face să crească. – EL va stăpâni 

întreaga noastră fiinţă – şi, dintr-un păcătos mizerabil, - Dumnezeu face 

un fiu al lui Dumnezeu; - dintr-un om pierdut, - dintr-un rob al satanei, - 

dintr-un rob al întunericului, - Dumnezeu face un fiu bucuros să 

regăsească casa Tatălui său. – Ştim că aceasta este voia lui Dumnezeu, - 

pentru că El a murit - pentru fiecare dintre dumneavoastră. – Isus a 

suferit – pentru fiecare dintre dumneavoastră, - pentru că Dumnezeu 

voia să conducă la slavă – mulţi fii. – Noi Îl predicăm pe Fiul lui 

Dumnezeu. – Fiul lui Dumnezeu nu doar a venit, - dar noi suntem în 

timpul - în care Fiul lui Dumnezeu trebuie să se manifeste. – Noi suntem 

în acest timp – iar Dumnezeu ne-a dat mult Cuvânt, - multă hrană, - dar 

să avem respect – şi să ne lăsăm învăţaţi! – Repet: - Isus a spus: 

„Învăţaţi de la Mine!” – Şi-n această după-masă suntem aici ca să 

învăţăm. – Este un privilegiu. – Sunt multe persoane - cărora le-ar plăcea 

să cunoască Adevărul – şi nu au avut ocazia să audă Adevărul. – Dar, în 

această după-masă, - Dumnezeu trimite Cuvântul adevărului. – 

Dumnezeu să-l binecuvânteze într-un mod deosebit pe fratele Frank, - 

care a adus deja mult cuvânt în aceste zile. – Dar noi ne bizuim pe 

ungerea Duhului, - ca să-l reînnoiască, - ca să vă mai poată binecuvânta 

– prin Cuvântul pe care Dumnezeu vrea să vi-l dăruiască. – Mi-ar plăcea 

totuşi să citim un cuvânt, - care se află în prima epistolă a lui Ioan, - pe 
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care dumneavoastră o cunoaşteţi foarte bine, - şi se găseşte în primul 

capitol al primei epistole a lui Ioan. – „ce era de la început, - ce am 

auzit, - ce am văzut cu ochii noştri, - ce am privit – şi ce am pipăit cu 

mâinile noastre, - cu privire la Cuvântul vieţii, - pentru că viaţa a fost 

arătată – şi noi am văzut-o, - şi mărturisim despre ea – şi vă vestim viaţa 

veşnică, viaţă care era la Tatăl – şi care v-a fost arătată.” – Vă vestim 

viaţa veşnică, - care s-a descoperit – în acest timp al sfârşitului, - în trup; 

- vreau să spun: Cuvântul a fost confirmat – prin împlinirea acestui 

Cuvânt, - şi Dumnezeu ne spune să umblăm împreună cu Isus Hristos, - 

ca să-şi poată manifesta viaţa în fiecare din noi. – Deci, ce am văzut şi 

ce am auzit, - aceea vă vestim şi vouă, - ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. 

– Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. – Şi noi vă 

scriem aceste lucruri – pentru ca bucuria voastră să fie deplină.” – Prin 

acest Cuvânt descoperit – există o părtăşie – pe care Dumnezeu vrea să 

ne-o aducă, - pentru că noi avem nevoie să auzim vocea lui Dumnezeu – 

şi noi avem, de asemenea, nevoie şi să vorbim cu El, - dar pentru că 

Dumnezeu e Cel care ne-a căutat… - Ştiţi că Adam, când a păcătuit – şi 

a auzit vocea lui Dumnezeu, s-a ascuns. – Şi Dumnezeu a fost Cel ce l-a 

căutat. – Dumnezeu să fie binecuvântat! – Căci El vă caută – ca să aveţi 

părtăşia cea adevărată. – Nu mai este timpul religiilor, - este timpul 

credinţei în Isus Hristos, - este timpul naşterii din nou – prin Cuvântul 

lui Dumnezeu, - prin sângele vărsat la Golgota, - pentru că Cuvântul s-a 

făcut trup, - şi acest Cuvânt a fost lovit, - pentru că Isus a luat păcatele 

noastre – în trupul Său – ca să le pună pe tronul judecăţii. – Şi la 

Golgota, - Cuvântul a fost lovit, – Cuvântul făcut trup. – Şi-a vărsat 

sângele Lui preţios, - şi pentru că sângele a fost vărsat, - noi putem primi 

Duhul Sfânt – care ne conduce în tot adevărul, - ca să avem o părtăşie 

adevărată cu Tatăl nostru. – Dumnezeu caută închinători în Duh şi în 

adevăr, - persoane care pot să-L asculte, - persoane care trebuie să umble 

cu El. – O, Dumnezeu să fie binecuvântat! – Sfârşitul e glorios! – Aş 

vrea să arăt încă o făgăduinţă, - pentru că e manifestarea Miresei; - va fi 

o singură Mireasă – care va fi răpită. – Nu va fi un grup anumit, - vor fi 

cei care umblă în lumină, - după cum El, Isus, umblă în lumină. Citesc şi 

acest cuvânt: - „Vestea pe care am auzit-o de la El, - şi pe care v-o 

propovăduim – este că Dumnezeu este lumină – şi în El nu este 

întuneric.” – Nu este acesta un cuvânt minunat? – Dumnezeu nu este 
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„Da” şi „Nu”. – Dumnezeu nu este zi, şi noapte; - Dumnezeu e lumină – 

şi Isus a spus „Da” şi „Amin” – la aceste făgăduinţe ale lui Dumnezeu. – 

Şi noi la fel suntem chemaţi – să spunem „Da” şi „Amin” – Aleluia! – 

Pentru că Dumnezeu este lumină: - „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, 

- şi umblăm în întuneric, - minţim, - şi nu trăim adevărul.” – Noi vorbim, 

- avem cuvinte, - dar în practică, noi suntem în întuneric, - nu ştim unde 

mergem; - nu avem siguranţa, - dar Dumnezeu încă vă mai vorbeşte – 

pentru ca voi să umblaţi în lumină, - ca să puteţi cunoaşte lucrurile – şi 

în ce direcţie să mergeţi – şi să fiţi păziţi de ceea ce vine din partea 

duşmanului. – Astfel, dacă umblaţi în lumină, - versetul 7, - şi noi 

umblăm în lumină. – „Dar dacă umblăm în lumină – după cum El însuşi 

este în lumină, - avem părtăşie unii cu alţii, - şi sângele lui Isus Hristos - 

ne curăţeşte de orice păcat.” – Dumnezeu să fie lăudat pentru acest 

Cuvânt! – El a trimis lumina în timpul serii, - dar noi trebuie să umblăm 

în lumină. – Singuri, n-am fi în stare. – De aceea, există chemarea lui 

Isus. – „Luaţi jugul Meu – şi învăţaţi de la Mine!” – Şi ştim că, dacă 

suntem sub jug, - suntem ca să mergem împreună. – Dacă umblăm în 

lumină, - după cum El însuşi este în lumină, - atunci suntem în părtăşie – 

cu cei care umblă în lumină. – Şi la această părtăşie – lucrează 

Dumnezeu, - ca să o manifeste în acest timp de sfârşit – şi să-Şi prezinte 

o Mireasă slăvită, - fără pete şi zbârcituri, - adică să restituie, - să 

regăsească tinereţea puterii, - fiind capabilă să-L prezinte pe Fiul lui 

Dumnezeu, - pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie manifestat – prin 

Mireasa din timpul sfârşitului. – E o lucrare glorioasă! - Noi suntem cu 

adevărat privilegiaţi – să trăim într-un astfel de timp. – Toate celelalte 

generaţii – ar fi dorit să trăiască desăvârşirea – epocii pe care Isus 

Hristos a început-o; - iar noi suntem aceia! – Dar să fim plini de respect 

– având teamă, - şi respect pentru timpul care va veni – dacă noi Îl iubim 

pe Dumnezeu –  

Dumnezeu a venit ca să aducă lumina – şi să facă din noi fii ai 

luminii. – Dumnezeu să vă binecuvânteze din belşug! – Nu ştim dacă ne 

vom mai revedea pe acest pământ, - dar ştim că există o mare întâlnire – 

o mare întâlnire – când vom avea mult timp – un timp să mărturisim. – 

Acum e vremea să fim învăţaţi, - după cum Isus a spus: - „învăţaţi de la 

Mine!” – (…) – Dumnezeu a trimis Cuvântul – pentru ca slava Lui să se 

manifeste. – Acolo, când a fost anunţat prorocul Ioan – în Isaia 40 – (…) 
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– s-a spus că slava lui Dumnezeu se va manifesta. – Amin! – Slava lui 

Dumnezeu să se manifeste în inimă – şi în viaţa noastră – în practică, - 

în umblarea în părtăşie cu El. – Dumnezeu să vă binecuvânteze din 

belşug! – Amin!         

 
 

 

Ewald Frank 

 

 

Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul 

nostru. – Este o zi deosebită pentru mine – ca să văd mii de oameni şi 

fraţi adunaţi ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. – Şi, de asemenea, 

văd mulţi slujitori ai lui Dumnezeu prezenţi. – Eu sunt convins că 

roadele acestui serviciu le vom găsi în veşnicie. – Oraşul vostru şi ţara 

voastră ocupă un loc deosebit în inima mea. – Am predicat în multe ţări 

din Africa, - dar în nici o altă ţară rodul nu este atât de bogat ca şi aici. – 

În acest serviciu divin voi împărtăşi multe texte din Scriptură cu voi. - 

Eu pot să predic foarte puternic, - dar nu acesta este scopul meu. – Eu 

am fost chemat să predic Cuvântul lui Dumnezeu; – şi cerul şi pământul 

vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. – În 

conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, - (În conformitate cu Cuvântul 

lui Dumnezeu) – noi trăim acum foarte aproape de cea de a doua venire 

a Domnului nostru Isus Hristos – şi vedem că Noul Testament a început 

cu împlinirea profeţiilor biblice, - şi Noul Testament se sfârşeşte prin 

împlinirea profeţiilor biblice. – Ştiţi că unele profeţii biblice pot să 

primească unele interpretări speciale. – Dumnezeu veghează asupra 

Cuvântului Său ca să-l împlinească, aşa cum a fost făgăduit. – În Matei, 

capitolele 1 şi 2, – eu tocmai vreau să citesc câteva versete. –  Matei, 

capitolul 1, versetul 22: – „Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se 

împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice…” –  Capitolul 

2, versetul 5: - „În Betleemul din Iudea, i-au răspuns ei, „căci iată ce a 

fost scris prin prorocul…” – În capitolul 2, versetul 15: - „Acolo a rămas 

până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul 

prin prorocul …”; – Versetul 17: - „Atunci s-a împlinit ce fusese vestit 

prin prorocul Ieremia; – Versetul 23: - „A venit acolo şi a locuit într-o 
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cetate, numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin 

proroci.”; – Capitolul 4, versetul 14: - „ca să se împlinească ce fusese 

vestit prin prorocul Isaia, care zice…”; – Marcu, capitolul 1, versetele 1 

şi 2: - „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. – 

După cum este scris în prorocul …:  - „Iată, trimet înaintea Ta pe solul 

Meu înaintea Feţei Mele , -  care Îţi va pregăti calea înaintea Mea.”; – 

Versetul 3: „Glasul celui ce strigă în pustie: - „Pregătiţi calea Domnului, 

neteziţi-i cărările.” – împlinirea Scripturii din momentul în care 

Dumnezeu a început să facă istorie. – Ioan Botezătorul a fost un proroc 

făgăduit: – Isaia, capitolul 40, versetul 3, - Maleahi, capitolul 3, versetul 

1 - şi primele trei versete din evanghelia lui Marcu, capitolul 1. – 

Oamenii lui Dumnezeu se referă la profeţiile din Vechiul Testament. – 

În Luca, capitolul 1, - de la versetul 11, ni s-a spus – că îngerul Gavril a 

vizitat pe Zaharia. – În versetul 19, noi citim: - „Drept răspuns, îngerul i-

a zis: - „Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; - am fost trimis 

să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună.” – Când a venit timpul, – 

profeţiile Vechiului Testament au devenit realitate. - Dumnezeu a lucrat 

într-un mod supranatural. – Cerul a coborât pe pământ. – Cuvântul s-a 

făcut trup. – Planul lui Dumnezeu era în desfăşurare. – La fel este şi la 

sfârşitul timpului de har; - toate  făgăduinţele şi prorociile din Sfânta 

Scriptură, – care privesc cea de a doua venire a lui Hristos, - şi, de 

asemenea, cele care privesc pe poporul lui Israel, - până la sfârşitul 

timpului; - toate profeţiile se găsesc în Sfânta Scriptură, – se întâmplă 

acum. – Noi suntem o generaţie privilegiată. – De două mii de ani, - 

fraţii şi surorile noastre au citit Sfânta Scriptură, – aşteptând ca lucrurile 

scrise să devină realitate. – Noi suntem acea generaţie – care are 

privilegiul – să vadă profeţiile biblice devenind realitate înaintea noastră. 

– Noi vom merge în Maleahi, capitolul 3, - şi, de asemenea, în Maleahi, 

capitolul 4: - „Eu voi trimite pe prorocul Ilie, - înainte de a veni ziua 

Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” – Voi puteţi citi despre ziua 

Domnului – în Isaia, capitolul 13, de la versetul 6; - în prorocul Ioel, 

capitolul 2; - de asemenea şi în alţi proroci. – În Noul Testament, - în 

1Tesaloniceni, capitolul 5, - de la versetul 3: - „ziua Domnului va veni 

ca un hoţ noaptea.” – De asemenea, în 2Petru, capitolul 3: - „Ziua 

Domnului va veni şi va arde ca un cuptor.” – În Matei 17, versetul 11, - 

Domnul nostru a spus: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să 
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aşeze din nou toate lucrurile.” – În legătură cu slujba lui Ioan 

Botezătorul, - noi întotdeauna avem cuvântul „pregătire”. – În Maleahi, 

capitolul 3, versetul 1; - Isaia, capitolul 40, versetul 3; - Matei, capitolul 

11, versetul 10; - Luca, capitolul 1, versetul 17; - Luca, capitolul 1, 

versetul 76; - Luca 3, versetele 3 şi 4. - Peste tot găsim cuvântul 

„restituire”, „restituire”. – Înainte de cea de a doua venire a lui Hristos, - 

era nevoie de o slujbă de restituire. – Toate lucrurile trebuiau reaşezate 

în forma în care erau la început. – Cuvântul „reaşezare” -  se găseşte în 

Matei 17, versetul 11; - Marcu, capitolul 9, versetul 12; - Ioel, capitolul 

2, versetul 25; - Faptele apostolilor 3, versetul 21; - Daniel 9, versetul 

25; - şi, de asemenea, în prorocul Isaia, - în capitolul 42 - şi în capitolul 

58. – Chiar înainte ca timpul de har să ajungă la sfârşit, - înainte ca Ziua 

Domnului cea mare şi înfricoşată să vină peste oamenii de pe pământ, - 

Dumnezeu a cercetat încă o dată omenirea, - şi eu am veşti bune pentru 

voi. - Toate prorociile care privesc cea de a doua venire a lui Hristos, - 

de asemenea cele care se referă la profetul prin care sunt reaşezate toate 

lucrurile, - au devenit realitate cu noi. – Cei mai mulţi creştini, – chiar şi 

acei care se numesc oamenii Evanghelie pline, – ei ştiu despre profeţiile 

din trecut. – Ei ştiu despre mari evanghelişti, - despre mulţi oameni 

mari, carismatici, – dar eu nu sunt interesat de ceea ce fac oamenii, - ci 

eu doresc să fiu o parte din ceea ce face Dumnezeu în conformitate cu 

Cuvântul Său. – Eu vă citesc ce a spus fratele Branham: - „Aşa cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis ca premergător, înaintea primei veniri a lui 

Hristos, - mesajul care ţi-e dat ţie va premerge celei de a doua veniri a 

lui Hristos.” – William Branham a fost un proroc făgăduit: – un bărbat 

trimis de Dumnezeu – cu un mesaj al lui Dumnezeu – la poporul lui 

Dumnezeu. – Scurtez mărturisirea făcută, spunând: - „Nu eu voi 

premerge, – ci mesajul va premerge.” – Slujba fratelui Frank este în 

directă legătură cu slujba fratelui Branham. – Dar înainte să-l fi întâlnit 

pe William Branham, - m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos. – Deja în 

anul 1949, - eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. – Din anul 1953, - eu 

predic Cuvântul lui Dumnezeu. – În 1955, - fratele Branham a venit din 

Elveţia în Germania, - eu şi de asemenea  fratele Barillier am văzut cu 

ochii noştri –  slujba puternică a fratelui Branham. – Dar în timpul acela 

nu ştiam de făgăduinţe. – Însă, în 1958, - când eu am fost în Statele 

Unite ale Americii, - la o foarte, foarte mare convenţie a evangheliştilor, 
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- Dumnezeu mi-a deschis ochii spirituali - şi am recunoscut că William 

Branham nu este doar un bărbat deosebit, ci a fost rânduit ca proroc de 

Dumnezeul Atotputernic. . – Din acel timp eu am primit fiecare predică 

pe care el a predicat-o. – Eu am crescut spiritual sub slujba fratelui 

Branham. – Dar apoi,  în 2 aprilie 1962, - care a fost cea mai importantă 

zi din toată viaţa mea, - eu, fratele Frank, am auzit vocea pătrunzătoare a 

Domnului:  - „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraş se apropie de 

sfârşit în curând. - Eu te voi trimite în alte oraşe, ca să predici Cuvântul 

Meu.” – şi voi ştiţi… o relatez foarte pe scurt, - eu I-am spus apoi: 

„Doamne, ei nu mă vor asculta, - ei au toate lucrurile din belşug.” – Şi 

Domnul a vorbit din nou: - „Robul Meu, va veni timpul – când ei te vor 

asculta. – Depozitează hrana, - pentru că va veni o mare foamete, - şi tu 

vei sta apoi în mijlocul poporului, ca să le împarţi hrana.” – În 3 

decembrie 1962, – fratele Branham a repetat, cuvânt cu cuvânt, ceea ce 

Domnul mi-a spus mie. – Şi a zis: „Hrana, pe care tu trebuie s-o 

depozitezi, este Cuvântul făgăduit pentru această zi.” – Şi mi-a spus: 

„Aşteaptă cu distribuirea până când vei primi şi restul hranei.” – Chiar 

din ziua când fratele Branham a fost înmormântat, - eu am început să 

duc mesajul înregistrat pe benzi până la capătul pământului. – Eu nu 

spun: „Prorocul a spus…prorocul a spus…”, – dar întotdeauna spun ce 

prorocul a spus. -  Glorie lui Dumnezeu! – Acum vreau să ating câteva 

lucruri. – Fratele Barillier a menţionat deja despre sămânţă, - despre 

umblarea în lumină – şi, de asemenea, despre părtăşia unuia cu celălalt. 

– Şi Isus Hristos, Domnul nostru, a spus: - „Cine Mă urmează pe Mine, 

nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” – Şi Scriptura, de 

asemenea, spune – în 2 Petru, capitolul 1, - versetul 19: - „Şi avem 

cuvântul prorociei - …ca o lumină care străluceşte într-un loc 

întunecos.” – În Matei, capitolul 13, - Domnul, ca Fiu al omului, este 

văzut ca sămânţa bună. – Eu citesc din versetul 15, ultima parte: - „…să 

audă cu urechile, dar să nu înţeleagă cu inima, să se întoarcă…” – se 

spune despre Israel. – Şi în versetul 16: - „Dar ferice de ochii voştri că 

văd; - şi de urechile voastre că aud!” – Vă rog să fiţi atenţi la Cuvânt ca 

să-l înţelegeţi. – În versetul 19, noi citim. – „Când un om aude Cuvântul 

privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, -  vine cel rău şi răpeşte ce a fost 

semănat în inima lui.” – Acum eu mă voi ruga – ca Dumnezeu să ne 

deschidă înţelegerea duhovnicească, – şi eu vreau ca fiecare din voi să se 
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ridice în picioare acum – şi ne vom ruga împreună – şi vom crede 

împreună – că Cuvântul lui Dumnezeu nu este în mintea noastră, ci este 

o descoperire în inima noastră. – Tată nostru ceresc, - în Numele lui Isus 

Hristos, - eu mă rog pentru toată adunarea, - ca să trimiţi Duhul Sfânt – 

şi să ne deschizi înţelegerea noastră – să cunoaştem Scriptura – în 

împlinirea ei, - prin descoperire divină. – Doamne, Tu să ai calea Ta cu 

noi, – în Numele sfânt al lui Isus. – Amin. – Puteţi să luaţi loc. – Eu 

citesc de la versetul 23: - „Iar sămânţa căzută într-o inimă bună, în 

pământul inimii, … - şi-l înţelege; - el aduce roadă: - un grăunte dă o 

sută, altul şaizeci, altul treizeci.” – Numai după ce noi înţelegem ce face 

Dumnezeu prin descoperire divină, - acea viaţă care este în Cuvântul lui 

Dumnezeu, o primim în noi. – Întâi, Cuvântul lui Dumnezeu este o 

sămânţă, - dar după ce această sămânţă a fost semănată în inima noastră, 

- viaţa care este în sămânţă – va veni în tine – şi rezultatul este fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu. – Întâi, Cuvântul este o sămânţă; - dar acum vă citesc 

– din Matei 13, - versetele 37 şi 38:  - „El le-a răspuns: - „Cel ce samănă 

sămânţa bună, este Fiul omului. – Ţarina este lumea; - sămânţa bună 

sunt fiii Împărăţiei;” - Aleluia! – Slavă lui Dumnezeu! – Întâi, sămânţa 

este Cuvântul – şi, dacă Cuvântul cade în pământul bun al inimii tale, – 

acea viaţă, care este în sămânţă, vine în tine, – aşa cum a venit Cuvântul 

făgăduit la Maria – şi El a fost „Sămânţa” făgăduită, din grădina Eden. – 

Poate vă voi arăta din Galateni, – pentru o mai bună înţelegere, – În 

Galateni, capitolul 3, - versetul 14, noi citim: - „pentru ca 

binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, prin Isus 

Hristos”, – aşa că noi  putem să primim făgăduinţa prin adevărata 

credinţă. – Versetul 16: - „Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam 

şi seminţei lui.” – Nu a fost spus „seminţelor” ca şi când ar fi mai multe, 

- ci ca şi când ar fi numai una singură, şi acea „Sămânţă” este Hristos. – 

În versetul 19: - „Atunci pentru ce este Legea? – Ea a fost adăugată din 

pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa””. – Hristos, 

Cel dintâi, este „Sămânţa” – şi noi suntem „sămânţa”. – Galateni, 

capitolul 3, versetul 29: - „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi 

„sămânţa””, în conformitate cu făgăduinţa, aşa cum a fost făgăduit. – 

Aceste trei lucrează împreună: – Cuvântul făgăduinţei, - Duhul 

făgăduinţei - şi copiii făgăduinţei. – Eu citesc trei texte din Scriptură 

pentru aceasta. – Primul este din Faptele apostolilor, capitolul 2, - 
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versetul 33: - „Şi acum, după ce s-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi 

a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi 

auziţi.”; – Romani, capitolul 9, versetul 8: - „Aceasta înseamnă că nu 

copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, - ci copiii făgăduinţei sunt 

socotiţi ca sămânţă.”; – Galateni, capitolul 4, - versetele 28 şi 29: - „Şi 

voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. – Şi cum s-a 

întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se 

născuse prin Duhul, tot aşa se întâmplă şi acum.” – Vă rog să vedeţi 

întregul tablou prin înţelepciunea lui Dumnezeu, într-un mod nou. – Isus 

Hristos, „Sămânţa” făgăduită - EL a venit prin femeie, ca să zdrobească 

capul şarpelui, - ca să plătească preţul pentru răscumpărarea noastră. – 

Ca Fiu al lui Dumnezeu a murit pentru toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu. – 

EL Şi-a vărsat sfântul Lui sânge. – El Şi-a dat viaţa lui sfântă; – şi 

Scriptura s-a împlinit. – Dumnezeu era în Hristos, – împăcând lumea cu 

Sine însuşi. – Noi suntem împăcaţi. – Păcatele noastre sunt iertate. – Noi 

suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu. – Nu s-a arătat încă ce vom fi, - dar 

când El Se va arăta, - noi vom fi cum este El. – El a venit la noi, - a fost 

născut într-un trup de carne, - ca să poată muri, - pentru că păcatul 

original a fost în trup de carne şi sânge, - Domnul slavei a venit în trup 

de carne şi sânge. – Eu sunt foarte mulţumitor Dumnezeului 

Atotputernic – pentru descoperirea dată fratelui Branham despre ce s-a 

întâmplat în grădina Eden. – Noi purtăm în trup păcatul original. – Dar, 

în trupul căzut, aveam nevoie de răscumpărare. – Isus Hristos a biruit 

moartea şi iadul. – El a spus: „Eu trăiesc şi voi veţi trăi de asemenea.” – 

Dar aici este un secret: – copiii făgăduinţei – cred cuvântul făgăduinţei – 

şi, de asemenea, făgăduinţa din Maleahi, capitolul 4. - Poporul crede 

toate făgăduinţele lui Dumnezeu, - dar aici este un secret, iubiţilor. – 

Dacă voi aveţi grâu… un hambar plin cu grâu - Viaţa este în fiecare 

sămânţă de grâu. – Voi puteţi avea mii de tone de grâu, – şi germenul de 

viaţă este în fiecare sămânţă în parte. – Dar numai dacă sămânţă este 

semănată – şi ploaia cade, – şi soarele dă căldură, – şi sămânţa moare, – 

atunci viaţa care este în sămânţă – iese afară. – Aleluia! Amin! – Voi 

puteţi avea mii de făgăduinţe în această Carte, – dar dacă rămân numai 

în această Carte; – voi nu beneficiaţi încă de ele. – Dar dacă acest 

Cuvânt al lui Dumnezeu – este semănat în inima ta, - tu mori împreună 

cu Cuvântul, – aşa cum a spus apostolul Pavel – „Am fost răstignit 
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împreună cu Hristos, - şi acum nu mai trăiesc eu, - ci Hristos trăieşte în 

mine.” – Aşa cum Dumnezeu S-a manifestat în Hristos, - Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu, Se manifestă în fiecare fiu şi fiică a lui Dumnezeu. – Dar 

trebuie să murim noi înşine. -  Noi trebuie să renunţăm la căile noastre – 

şi, de asemenea, la toate învăţăturile speciale. – Acesta este timpul lui 

Dumnezeu – pentru poporul lui Dumnezeu, - pentru ca el să creadă sută 

la sută în concordanţă cu Scriptura.  – De ce sunt atâtea diviziuni? – 

Trupul lui Hristos este sfâşiat în mai multe bucăţi. – Nu numai în 

creştinătate, - noi avem 332 de denominaţii diferite, - dar fraţii mi-au 

spus, – în Johanesburg,  - că sunt 27 de mişcări diferite în cadrul 

tunetelor. – Şi eu am spus că toate sunt greşite. – Numai Cuvântul lui 

Dumnezeu este drept. – Există atât de multe învăţături -  ascunzându-se 

sub mantaua celor şapte tunete. – Eu am veşti bune pentru voi. – Fratele 

Branham a avut o experienţă puternică. – În 28 februarie 1963, – când 

lumina supranaturală a venit jos, – când cei şapte îngeri s-au arătat – şi o 

detunătură puternică s-a auzit, ca şapte tunete; - şi acea experienţă, 

fratele Branham, de multe ori, a numit-o cele şapte tunete. – El a spus 

că, din cauză că cele şapte tunete au fost atât de puternice, - este credinţa 

de răpire în cele şapte tunete. – El a făcut această afirmaţie, - bătând în 

amvon de şapte ori, în felul acesta, – şi a spus aceasta din cauză că cele 

şapte tunete au fost atât de puternice; - şi chiar revista „Life” a 

consemnat aceasta. – Dr. James Mc. Donald nu avea vreo cunoştinţă 

despre Apocalipsa 10. – El chiar a arătat tabloul cu norul supranatural. – 

Când fratele Branham a fost luat în nor, - i s-a spus: „Întoarce-te la 

Jeffersonville, - pentru că a venit timpul ca cele şapte peceţi să fie 

descoperite.” – În martie 1963, ele au fost deschide. – În Apocalipsa, 

capitolul 10, iubiţilor, - Domnul nu vine ca Mire, - pentru că Mirele vine 

în Matei 25: - „Iată, vine Mirele. – Ieşiţi-i în întâmpinare.” – Şi cele ce 

erau gata au intrat cu Mirele – şi uşa a fost închisă. – Şi acel eveniment: 

– doi vor fi într-un pat – unul va fi luat, altul va fi lăsat; – doi vor fi în 

acelaşi câmp: - unul va fi luat, altul va fi lăsat. – Există fraţi care învaţă 

– că Domnul a venit în 1963. – Eu vă asigur astăzi – că în momentul în 

care Domnul vine, - noi vom merge sus. – Atât timp cât Mireasa este pe  

pământ, - Mirele nu a venit încă. – Când El vine, noi plecăm – şi Îl vom 

întâlni în văzduh. – Nu va fi o învăţătură, - ci va fi o realitate. – Învierea 

va fi o realitate. – Transformarea trupurilor noastre va fi o realitate. – 
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Prima înviere va fi o realitate. – Răpirea va fi o realitate. – Cina nunţii 

Mielului va fi o realitate. – Şi Apocalipsa 10 – va fi, de asemenea, o 

realitate – în legătură cu evenimentele care au fost spuse. – În 

Apocalipsa, capitolul 10, - Domnul vine ca Înger al legământului. – În 

acel timp El vine la evrei. – El pune un picior pe pământ şi un picior pe 

mare. – EL este proprietarul original. – Şi apoi El vine jos. – Nici 

Mireasa nu este cu El. – Nici îngerii nu sunt cu El. – Întocmai ca şi Iosif 

în Vechiul Testament. – El şi-a lăsat mireasa în palat – şi s-a descoperit 

fraţilor săi. – Tot aşa, când Domnul vine jos, - ca să se descopere fraţilor 

Săi, - El va răcni ca un leu. – Numai în acel timp – cele şapte tunete îşi 

vor face auzite glasurile  lor. – Aceasta este ceea ce a spus Domnul în 

conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. – A venit timpul – să uităm 

toate  interpretările;  – să uităm toate învăţăturile ne-biblice – şi să ne 

întoarcem la Dumnezeu - şi la Cuvântul Său. – A venit timpul; – ultima 

chemare este în derulare.  – În Ioan, capitolul 14, - Domnul a dat 

făgăduinţa: - „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. - Şi apoi Mă voi 

întoarce - şi vă voi lua acolo unde sunt şi Eu.” – În Luca, capitolul 24, - 

acesta este un capitol foarte special, – Domnul nostru Isus a început cu 

Moise şi toţi ceilalţi proroci – şi le-a arătat ucenicilor Săi ce făgăduinţe 

se împlineau, – şi apoi le-a deschis  înţelegerea să cunoască Scriptura. – 

Nu tâlcuirea Scripturii, - ci să cunoască Scriptura în împlinirea ei. – În 

Luca 24, - versetele 50 şi 51, - Domnul şi-a binecuvântat ucenicii, 

ridicându-şi mâinile deasupra lor, –  înainte ca să fie luat în slavă. – În 

Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul11, s-a spus: - „Acelaşi Isus, 

care S-a înălţat la cer, - va veni în acelaşi fel.” – Acelaşi Isus Hristos; – 

nu o învăţătură, - ci o realitate; – Acelaşi Isus, - care a murit pentru noi, - 

care a înviat în a treia zi, - care a fost cu ucenicii Lui patruzeci de zile - 

şi a fost luat în slavă. – Acelaşi Isus - va veni în acelaşi fel, - în acelaşi 

trup. - El a mers sus – şi El se va întoarce  – şi noi vom fi transformaţi. – 

Noi vom primi trupuri de înviere, - şi vom fi aşa cum este El. – EL este 

Fiul lui Dumnezeu, - noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu. – 

Dumnezeu are un plan măreţ - şi acest plan de mântuire este acum în 

împlinire. – Acum, câteva cuvinte despre Israel. – Fratele Branham a 

spus: - „Dacă vreţi să ştiţi timpul zilei, uitaţi-vă la ceas. – Dacă vreţi să 

ştiţi o zi din săptămână, uitaţi-vă în calendar. – Dar dacă vreţi să ştiţi cât 

de mult au avansat profeţiile biblice, - priviţi  Israelul. – În Vechiul 
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Testament, - în Deuteronom, capitolul 4, - de la versetul 27 la 30 – 

Domnul spune, prin buzele lui Moise, - că va împrăştia Israelul printre 

toate naţiunile. – În Isaia, capitolul 14, - versetul 1, Dumnezeu spune: – 

„Vă voi aduce iarăşi înapoi din toate naţiunile – şi vă voi aşeza iarăşi în 

locul vostru”.  - În prorocul Ieremia, - capitolul 31, - de la versetul 1 la 

10: - „Eu v-am împrăştiat, dar tot Eu vă voi aduna din nou.” – De 

asemenea, în capitole din prorocul Ezechiel, - de la capitolul 36 la 

capitolul 39, - noi luăm profeţiile din Scriptură – că, în zilele de pe 

urmă, Israel se va întoarce pe pământul ţării lor. – În Osea, capitolul 6, - 

noi citim în legătură cu aceasta: - „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! - 

Căci El ne-a sfâşiat, - dar tot El ne va vindeca.” – În versetul 2 citim: - 

„După două zile, - El ne va da iarăşi viaţă  - şi, în a treia zi, – noi vom 

trăi în prezenţa Lui.” – O zi profetică – este ca o mie de ani. – Două zile 

– sunt ca două mii de ani. – În aceşti două mii de ani, - când poporul 

Israel a fost împrăştiat printre naţiuni, - Dumnezeu Şi-a chemat Biserica 

nou-testamentară: – Faptele apostolilor, capitolul 15, - de la versetul 13 

la versetul 17; - Romani, capitolul 11, - de la versetul 25. - Deci, noi 

vedem acum că prorociile se împlinesc. – Evreii au fost împrăştiaţi timp 

de două mii de ani. –Din anul 1948, - după două mii de ani, - noi avem 

din nou o ţară numită Israel. – În Matei 24, - versetul 32, - Domnul 

nostru spune: - „De la smochin învăţaţi pilda lui.” – În Amos, capitolul 

9, versetul 10, - în Vechiul Testament, - Dumnezeu compară Israelul cu 

un smochin. – Şi Isus a spus:  - „Când vedeţi smochinul venind din nou 

la viaţă, - atunci timpul este aproape, - chiar la uşă.” – Aceasta este 

împlinirea profeţiei biblice. – Din 143 de ţări, - evreii se întorc în ţara 

făgăduită. – Luca, capitolul 21, - versetul 24, spune: - că evreii vor fi 

împrăştiaţi printre toate naţiunile, - până când se vor împlini vremurile 

neamurilor. – Iubiţii mei fraţi şi surori, - dragi prieteni, - acesta este 

timpul lui Dumnezeu – pentru poporul lui Dumnezeu, - ca să oprească 

toate nebuniile, - să se întoarcă la Dumnezeu. – Satan este autorul 

tuturor confuziilor. – El va lua un cuvânt dintr-o propoziţie şi-l va scoate 

din context. – Lăsaţi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în forma în care 

este scris! – Lăsaţi fiecare afirmaţie, pe care a făcut-o fratele Branham, 

în forma în care i-a fost dată. – Atât timp cât predicile vor fi lăsate în 

forma originală, - nu va exista nici o singură problemă. – Dar când au 

venit specialiştii, - fiecare au luat unele lucruri din predici, - rupându-le 
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din context. – A venit timpul; – Ioan, capitolul 7, versetul 38, - „Dacă 

credeţi în Mine aşa cum spune Scriptura.” – William Branham a fost un 

proroc al Cuvântului – şi Cuvântul i-a fost descoperit. – Dar trebuie să 

lăsaţi fiecare mesaj în contextul în care a fost predicat. – Neînţelegeri 

sunt atât de  multe. – Unii spun: - „William Branham este Isus Hristos.” 

– Unii spun: „Poligamia este permisă.” – Eu subliniez, că a venit timpul 

– să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. – 1Corinteni, capitolul 7, 

versetul 2, spune. – „Lăsaţi ca fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui - şi 

lăsaţi ca fiecare nevastă să-şi aibă bărbatul ei.” – Încetaţi cu confuziile! – 

Încetaţi cu învăţăturile care nu sunt corecte! – Luaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu – şi credeţi conform Scripturii!  – Dumnezeu este în 

Cuvântul Său. – Cuvântul lui este o sămânţă. – Primiţi sămânţa 

Cuvântului lui Dumnezeu! – Nu luaţi interpretările! – Este moarte în 

interpretări. – Este dezbinare în interpretări. – Întoarceţi-vă la 

Dumnezeu! – Credeţi ce spune Scriptura! – Şi noi vom fi în unitate, – şi 

noi vom umbla în lumină. – Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu este 

lumină; – şi noi vom avea o adevărată părtăşie cu Dumnezeu – şi o 

adevărată părtăşie unul cu celălalt. – Fie ca Dumnezeul cel Atotputernic 

să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! – Multe, multe lucruri ar fi putut fi 

spuse. – Chiar şi botezul în limba ebraică Iahshuah… - Dacă eu m-aş 

duce la evrei, - eu aş folosi limba ebraică. – Dar atât timp cât sânt între 

neamuri, - eu folosesc limba noastră. – Şi William Branham, prorocul lui 

Dumnezeu, - a folosit Numele Domnului Isus Hristos. – Fiecare botez, - 

fiecare rugăciune, - fiecare minune care s-a întâmplat, – toate au avut loc  

- în Numele Domnului Isus Hristos, Domnul nostru. – A fost bun pentru 

el, - este bun pentru mine, – este bun pentru noi. – Oprire confuziilor! – 

Credeţi adevărul! – Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. – Noi vom 

cunoaşte Adevărul – şi adevărul vă va face liberi. – Încă o experienţă pe 

care a avut-o fratele Branham. – Cândva, el a mers în munţi – şi, 

deodată, trei curcubee se mişcau pe cer. – El şi-a scos pălăria de pe cap - 

şi a stat acolo, privind spre acel loc; - şi cele trei curcubee s-au contopit 

într-un singur curcubeu mare. - Şi vocea Celui Atotputernic a răsunat în 

toată acea regiune; - şi a vorbit aceste cuvinte: - „Iehovah al Vechiului 

Testament este Isus al Noului Testament.” – Aleluia! Amin! – Iubiţii 

mei fraţi şi surori, - noi nu urmăm o religie, - noi urmăm pe Isus Hristos. 

– Şi Isus Hristos este Cuvântul. – La început a fost Cuvântul. – Acelaşi 
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Cuvânt este şi la sfârşit. – Isus Hristos – este Alfa şi Omega, – este Cel 

dintâi şi Cel de pe urmă. – Acelaşi de la început - până la sfârşit. – Noi 

aşteptăm o deplină restituire. – Noi aşteptăm ca binecuvântările lui 

Dumnezeu să se reverse. – Înainte de revenirea lui Hristos, - nu numai 

mesajul a fost restituit, - dar şi faptele restituirii trebuie să întâmple. – Şi 

vă spun chiar acum: – când se va revărsa puterea, - noi toţi vom fi uniţi 

sub Hristos. – Să părăsim drumurile noastre proprii, - planurile noastre 

proprii, – interpretările noastre proprii. – Şi eu vă spun de ce: – priviţi în 

istoria bisericii! – Duhul Sfânt a căzut peste tot – încă de acum o sută de 

ani. – Noi avem toate mişcările penticostale - dar toate au  diferite 

doctrine. – Autoritatea finală este a Duhului Sfânt. – Nu va mai avea loc 

nici un amestec - pentru că, la sfârşit, fiii lui Dumnezeu se vor 

manifesta. -  Prin puterea lui Dumnezeu – adevăratul Duh Sfânt – va 

veni peste toţi adevăraţii copii ai lui Dumnezeu. – Ce va face Mireasa lui 

Isus Hristos? – Mireasa lui Isus Hristos nu va comite curvie spirituală. – 

Mireasa lui Isus Hristos - este Cuvântul făgăduit manifestat pe pământ. – 

Aleluia! – Eu sper că voi o credeţi – şi am încrederea că voi veţi 

recunoaşte timpul în care noi trăim. – Eu nu sunt aici ca să vă sperii, - 

dar trebuie să subliniez încă o dată: – venirea Domnului este foarte 

aproape – şi, aşa cum Domnul a spus: - „Când vedeţi toate aceste lucruri 

împlinindu-se, - atunci voi ştiţi – că timpul este la sfârşit, - este la uşă.” – 

Voi, când aţi venit astăzi aici, - poate aţi făcut câţiva kilometri. – Dar, în 

momentul când aţi ajuns, voi aţi intrat înăuntru. – Voi nu sunteţi numai 

aproape, - voi sunteţi aici. – Voi aveţi nevoie să intraţi înăuntru. – 

Domnul nostru vrea să ştiţi aceasta în acest serviciu. – Revenirea Lui 

este atât de aproape. – este la uşă. – Oricând poate să se întâmple. - Fie 

ca Dumnezeu să-şi aibă calea Lui cu noi. – Fie ca voia lui Dumnezeu să 

se facă. – Fie ca toţi să credem în conformitate cu Scriptura. – Fie ca 

sămânţa Cuvântului să fie semănată în inima noastră. – Viaţa este în 

sămânţă – şi ea va răsări. – Este „Hristos în noi, nădejdea slavei.” – 

Coloseni, capitolul 1, versetul 27. – Eu închei spunând: – fiecare 

făgăduinţă este în Cuvântul Său. – Tot ce a fost profeţit, se întâmplă cu 

precizie. – Suntem atât de aproape de a doua venire a Domnului Isus 

Hristos. – Morţii în Hristos vor învia întâi - şi noi, care suntem în viaţă, 

vom fi transformaţi – şi, împreună, vom fi luaţi sus. – Eu nu vă voi mai 

vedea pentru un timp, - dar eu vă voi vedea din nou; - Aleluia!, - dacă nu 
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aici pe pământ, atunci vă voi vedea în cer. – Să ne ridicăm toţi pentru 

rugăciune! – Şi, înainte ca să ne rugăm, - noi să ne plecăm capetele 

noastre, - să deschidem inimile noastre - şi să luăm o decizie acum: – să 

credem numai ce spune Scriptura – şi să credem exact modul în care este 

scris. – Dumnezeu veghează asupra Cuvântului ca să-l împlinească. – 

Dacă făgăduinţele lui Dumnezeu sunt în voi, - El veghează asupra 

voastră – din cauza Cuvântului Său, - şi El face ca acest Cuvânt al Lui să 

devină realitate în voi. – Câţi doresc să fie incluşi în această rugăciune? 

– Să vă  re-dedicaţi  vieţile voastre Domnului, – să umblaţi cu 

Dumnezeu – sub conducerea Duhului Sfânt, – în conformitate cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. – Toate mâinile sunt ridicate. – Acum, de 

asemenea, înălţaţi şi capetele voastre şi mâinile voastre. – Tatăl nostru 

ceresc, - în Numele Domnului Isus Hristos, - eu mă rog pentru toată 

adunarea; – eu mă rog pentru acest oraş; - eu mă rog pentru această ţară; 

- eu mă rog pentru toate slujbele. - Fie ca binecuvântarea Ta să se 

reverse - într-un mod puternic. – Fie ca puterea lui Dumnezeu -  să vină 

în sufletele noastre acum. – Fie ca toate lucrurile să devină noi – şi să ne 

re-dedicăm vieţile noastre – Ţie, Dumnezeule Atotputernic, - prin Isus 

Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. – Iubiţi fraţi şi surori, - credeţi 

acum! – Primiţi acum! – Mărturisiţi cu buzele – ceea ce voi credeţi în 

inimile voastre. – Şi El vă va dărui – descoperire divină, - ca să 

înţelegeţi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu; – şi de aceea trebuie să 

umblăm cu Dumnezeu, supunându-ne fiecărui cuvânt al Său. – 

Dumnezeule Atotputernic, - Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, - Tu 

eşti Tatăl nostru prin Isus Hristos. – Primeşte rugăciunea noastră – spre 

slava şi onoarea Ta. – Pretind fiecare suflet – din Împărăţia lui 

Dumnezeu. - Eu pronunţ – sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu: - 

toate duhurile rele şi învăţăturile greşite să plece. – Lăsaţi Duhul Sfânt – 

şi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu – să străpungă inimile noastre – şi 

viaţa lui Isus să se manifeste. – Primiţi-o! – Credeţi-o! – Şi o aveţi –  

prin puterea lui Dumnezeu. – în Numele lui Isus Hristos. – Şi tot poporul 

să spună Aleluia. – Aleluia! Aleluia! – Slavă lui Dumnezeu! – Puteţi să 

luaţi loc. – Eu vreau să vă mulţumesc că aţi venit. – Îmi pare rău că 

timpul nostru este aşa de scurt. – Doresc să-i mulţumesc fratelui 

Barillier, care a venit cu mine. - Doresc să mulţumesc fratelui Fermine 

într-un mod deosebit. – El a aranjat toate adunările care au avut loc în 
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cele şase ţări din Africa, –unde am vizitat tot ce s-a putut. - Vă rog să vă 

rugaţi pentru mine - şi eu mă voi ruga pentru voi. – Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi! – Dumnezeu să binecuvânteze toţi 

păstorii. – Dumnezeu să binecuvânteze traducătorii – şi să fie cu voi toţi 

– în Numele lui Isus Hristos. – Amin!                                                                                                       

                  


